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  لة شانؤي سةوزي  هثمن پارك ،عةجةب  سوصح و  سةفايةيك 
  نة  هيچ  بوغز  و  نة  هيچ  كينة ، نة هيچ قذذة و هةرايةك بو

  
   تاوس    وةكو   تارا  ،   كةواين   ئةتصةس  و    خاراجةلةي  

  بة كؤذ ئةخيوثند ، نة شيوةن بو، نة هيچ لةونة عةزايةك بو 
  

  كةو  و   كؤتر   ، چ  خشپيلة ،  قنةي   ئةكرد     بة      بث پيلة 
  كة خؤر نةختث پةچةي ئةدذا ، عةجةب رةخس و سةمايةك بو 

  
  قاز ،    ئةيانوت   بةستة  و ئاواز قةل  و  قومري  و  قةنارة و  

  بة بث ئؤذكثسري سةمفؤنيك ، عةجةب  لةجنة و  هةوايةك بو 
  

  كولوورث  لةوين     تثدابو ،  هةمو   هؤز   و   گةيل   جيا   بو 
  نة هيچي   دوژمين   يةك بو ،  نة هيچ   كثشةي  بةقايةك    بو

  
    و نة عةسكةر   بو نة   سةرباز  و  نة   ئةفسةر  بو ، نة  پؤليس

  نة هيچ  تةققة   و  نة  هيچ تؤقني ، نة هيچ رؤمةصخةزايةك  بو 
  

  نة   دوكتور  بو ، نة  دةرمان  بو ،  تةبيعةت   راگري   وان    بو 
  نة   هيچ   ژان  و  نة هيچ ئثش و ، نة  هيچ  لةونة پةتايةك بو 

  
   گةل  بني  ئةگةر  ئثمةش   وةكو مةل بني ، بة كؤمةص بني،لةگةص

  نة هيچ   جةنگ   و   نة  هيچ  قني  و  نة  هيچ قالوبةاليةك  بو 
  

  ئةگةر  خةصكي زةوي     پاكي ، بكةن     تؤبة  ،      لة  ناپاكي 
  نةژينت   وا ئةبث  سؤران ،نة   هيچ      لةونه  بةصايةك     بو 
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چةند ساص پثش .  ا  دةژي باغثكة ، زؤر  چةشنة  پةلةوةري  تثد=   هثمن پارك   ) 1(
ئةم هؤنراوةية ، باسي چلؤنايةيت ژياين گشيت . ،بةهةصكةوت رمث كةوتة ئةو پاركة 

پةلةوةرة بةرثزكاين ئةو پاركةية ، كة بة راسيت روي هثندثك مرؤضيان سوور كردوة 
  . 
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